
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 17 d’octubre de 2022 
 
Activitats institucionals  

 
- 17/10/2022 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 

El President, en la seva qualitat de president de la Comissió, assistí a les 
compareixences davant la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport de Foment del 
Treball 

 
- 17/10/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball  

El President va assistir a la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball 
Nacional. 

 
- 18/10/2022 La Cambra de Contractistes a Infraestructures.cat 

El President assistí a la primera de les 10 jornades organitzades per Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. sota el títol general de “Infraestructures: una 
mirada al futur”. Aquesta primera conferència va portar per títol: “De l’execució 
d’obra a la descarbonització de les infraestructures”. 
 

- 18/10/2022 La Cambra de Contractistes amb el Grup Parlamentari Socialista 
El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball, participà a 
la reunió de treball amb el Sr. Salvador Illa, president del Grup Parlamentari 
Socialista i el seu equip, en la qual es va parlar sobre infraestructures, la seva 
planificació a llarg termini, la seva gestió i les necessitats d'inversió del País. 

 
- 18/10/2022 La Cambra de Contractistes amb l’ITeC 

El President es va reunir amb el Sr. Francisco Diéguez, director general de l’Institut  
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITeC, per parlar sobre temes del 
sector. 

 
- 19/10/2022 La Cambra de Contractistes amb l’AIJEC 

El President, en representació de Foment del Treball, va participar a l’acte de 
lliurement de de la XXIX edició del Premi Jove Empresari organitzat per l’Associació 
de Joves Empresaris de Catalunya, AIJEC. 

 
- 20/10/2022 Comissió de Costos i Índexs 

Els membres de la Comissió van analitzar l’evolució dels preus, els problemes de la 
cadena de subministrament global i l’evolució de l’economia. 

 
- 20/10/2022 La Cambra de Contractistes a l’Associació Catalana de Municipis 

El Secretari General assistí a la videoconferència organitzada per l’Associació 
Catalana de Municipis on es van tractar temes de revisió excepcional de preus en 
els contractes d’obres. 

 
- 20/10/2022 Roda de premsa CCOC Informe Licitació 3er trimestre 2022 

La Cambra de Contractistes presentà als mitjans de comunicació el document titulat 
‘Informe de licitació a Catalunya 3er Trimestre 2022’ elaborat pels serveis tècnics 
de l’entitat. 



 

 
 
 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 24 d’octubre de 2022 
 
- 24/10/2022 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 
 
- 25/10/2022 La Cambra de Contractistes amb l’APCE 
 
- 27/10/2022 La Cambra de Contractistes amb Construmat 
 
- 26/10/2022 La Cambra de Contractistes a la CEOE 
 
- 26/10/2022 La Cambra de Contractistes amb ASEFMA 
 
- 26/10/2022 i 27/10/200 La Cambra de Contractistes al Ruitem 
 
- 27/10/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 27/10/2022 La Cambra de Contractistes a la Mesa de Seguretat 
 
- 27/10/2022 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva 
 
- 28/10/2022 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 
 
 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Informe de licitació a Catalunya 3er Trimestre 2022 
 
TV3 Telenotícies Migdia  

https://www.ccma.cat/tv3/telenoticies/tn-migdia/ (minut 24:52) 
 
TV3 Telenotícies Vespre  

https://www.ccma.cat/tv3/telenoticies/tn-vespre/ (minut 20:10) 
 
CRONICA GLOBAL “El alza de costes dispara las quiebras y las licitaciones desiertas en 

Cataluña” 
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/alza-costes-dispara-quiebras-
licitaciones-desiertas-en-cataluna_731723_102.html 

 
EL PERIÓDICO “Allau de licitacions d’obra pública desertes a Catalunya per l’increment del cost 

de materials” 
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20221020/contractistes-obra-publica-
informe-tercer-trimestre-2022-desacceleracio-licitacio-77475158 

 
EUROPAPRESS “La licitación pública crece un 24% en Catalunya hasta septiembre, según los 

contratistas”  
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-licitacion-publica-crece-24-
catalunya-septiembre-contratistas-20221020171625.html 
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REGIÓ 7 “La licitació d'obres públiques cau un 23% a Catalunya en el tercer trimestre de l'any a 

causa de l'augment de preus” 
https://www.regio7.cat/economia/2022/10/20/licitacio-dobres-publiques-cau-23-
77496693.html 

 
ALDIA “La licitació pública creix un 24% a Catalunya fins al setembre, segons els contractistes” 

https://www.aldia.cat/espanya/noticia-licitacio-publica-creix-24-catalunya-fins-
setembre-segons-els-contractistes-20221020172906.html 

 
CATALUNYA EXPRESS “La licitació pública creix un 24% a Catalunya fins al setembre, segons els 

contractistes” 
https://www.catalunyapress.cat/article/economia/2022-10-20/3935398-licitacio-
publica-creix-24-catalunya-fins-setembre-segons-els-contractistes 

 
RACC 1  https://www.rac1.cat/a-la-carta (Divendres 21/10/2022 de 8:00h a 9:00h minut 

18:20) 
 
EXPANSIÓN ‘Los contratistas catalanes denuncian la práctica paralización de las 

adjudicacions”  
https://www.expansion.com/catalunya/2022/10/20/635191e9e5fdea176e8b466
1.html 

 
EL PERIÓDICO “Las licitaciones desiertas se disparan en la obra pública” (Adjunt) 
 

EXPANSIÓN “Los contratistas denuncian la práctica paralización de las adjudicaciones” (Adjunt) 
 

LA VANGUARDIA “Rècord de licitacions d’obres públiques que queden desertes” (Adjunt) 
 
 
CIRCULARS 
 
- Contractació 38/2022 “Modificació dels articles 216 i 217 LCSP” 
 
- General 17/2022 “Llei de creació i creixement d’empreses” 
 
- Laboral 19/2022 “Festes laborals per a l’any 2023” 
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